ATA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de Gestão Fiscal

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e linte, às nove
horas, no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), reuniram-se
representantes do Poder Executivo, Legislativo, Sociedade para apresentação dos
resultados das metas fiscais provenientes do terceiro quadrimestre dle dois mil e
dezenove, em cumprimento ao que determina o art. 9° parágrafo 4° da LRF 101/00.
Solicitado pelo Executivo, presidida pela Sr" Roberta Azevedo, representante da
assessoria contábil do município, deu como aberto a Audiência Púdlica, onde a
mesma fez as apresentações através de slides das informações-! pertinentes,
demonstrando os resultados das metas fiscais referente ao terceiro qu~drimestre do
exercício de dois mil e dezenove. A mesma informou que o orçamento para o
exercicio previa uma receita no valor de R$ 35.779.059,00 (trinta e circo milhões,
setecentos e setenta e nove mil, cinquenta e nove reais) para o quadrimestre. E
foram arrecadados R$ 33.371.867,61 (trinta e três milhões, trezentos e retenta e um
mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). Foi !apresentado
também o comportamento da receita própria e das principais transferências,
comparando o valor previsto no orçamento com o valor arrecadado no quadrimestre,
onde põde ser constatado que a maioria das receitas tem atendido a exEpectativa de
arrecadação. A Sr" Roberta explanou também que o município é raticamente
mantido com os recursos de transferências de outros entes públicosd isto que do
total da receita do período em análise 92,2% (noventa e dois vírgula d is por cento)
foram transferências da União e Estado. Quando à receita própria ~o Município
representou apenas 7,8% (sete vírgula oito por cento). Além do compfrtamento da
receita foi apresentado os resultados nominal e primário, conforme estabelecido na
Lei de Responsabilidade Fiscal. O município obteve um resultado prinf ário positivo
no valor de R$ 208.396,62 (duzentos e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e
sessenta e dois centavos), resultante da diferença entre R$ 33.298.18f ,78 (trinta e
três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e quatro reaif e setenta e
oito centavos), de Receita Primária e R$ 33.089.788,16 (trinta e três milrões, oitenta
e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) de despesa
primária. A receita corrente líquida do mês de referência e os onze anteriores foram
de R$ 30.443.782,23 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e três miil, setecentos
e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), que serviu como base parÊ cálculo das
despesas com pessoal bem como o limite de endividamento. A d[spesa com
pessoal no quadrimestre foi de 52,94% (cinquenta e dois vírgula noventa e quatro
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por cento) do valor da RCL. A Sr" Roberta esclareceu também que o município
encontra-se dentro do limite de endividamento, no que se refe~e à dívida
consolidada no valor total de R$ 1.628.223,38 (um milhão, seiscentos vinte e oito
mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) que correspon~e a 14,83%
(quatorze vírgula oitenta e três por cento) da Receita Corrente Líquid~, enquanto
que a Resolução do Senado nº 40 que estabelece limite máximo de 120% (cento e
vinte por cento) da Receita Corrente Líquida. Depois de apresentado todas as
informações foi aberta a palavra do qual não houve manifestação. A lsr" Roberta
agradeceu aos presentes e encerrou a Audiência. Eu Luciana Jandre ~oura Cintra
lavrei a ata que segue com lista de presenças em anexo. Milagres - Bahia, 18 de
fevereiro de 2020.
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Prefeitura Municipal de Milagres
SECRETARIA DE FINANÇAS

~tl'l~----------------........:~-·--Milagres(BA)., 07 de fevereiro de 2020.

Oficio n.º 001/2020

À
Exmª Presidente da Câmara de Vereador de Milagres.
Sr". ROBERTA CARVALHO DE OLIVEIRA SAMPAIO

Senhora Presidente,

Vem convidar a Comissão de Orçamento e Finanças para apresentação dlRelatório de
Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2019 no próx!'.º dia 18 de
fevereiro de 2020 às 9hs da manhã no CRAS, aproveito ensejo para conrdar todos os
vereadores.
Certo de poder contar com sua habitual atenção, aproveita-se o momento p ra renovar os
mais sinceros protestos de apreço e consideração.
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Cordialmente,

Av. João Leal Sales - Centro- Milagres - Bahia
Tel: (75) 3545-2101

